
O sucesso nas atividades de tecnologias de informação e 
comunicação começa com uma sólida gestão de risco.

Tem a certeza de estar completamente protegido contra os 
riscos que enfrenta na sua atividade?

Disponibilizamos seguros de Responsabilidade Civil Profissional específicos 
para diversas áreas de negócio, protegendo desde a mais pequena empresa 
às grandes multinacionais, do trabalhador independente aos grandes 
conglomerados presentes em múltiplas localizações e com centenas de 
empregados. À medida que as empresas de TIC continuam a evoluir e o negócio 
se torna mais exigente, também maior é a exposição a novos e cada vez mais 
complexos riscos.

A nossa cobertura especializada para TIC foi desenhada para oferecer a proteção 
mais eficaz num mundo em constante mudança.

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

SEGURO DE 
RESPONSABILIDADE CIVIL PARA 



A NOSSA COBERTURA

• Incumprimento não intencional de um 
contrato, incluindo por doença / saída da 
“Pessoa Chave” do projeto

• Violação de direitos de propriedade 
intelectual e industrial

• Derrapagem nos prazos de um projeto 
• Pagamento ao Segurado de honorários 

em dívida (custos de projeto) se tal evitar 
uma potencial reclamação mais elevada 

• Cobertura de perdas consequenciais 
• Quebra de confidencialidade/privacidade 
• Reconstituição de documentos perdidos 

ou danificados 
• Danos materiais 
• Erro ou omissão negligente ou 

representação negligente 
• Possibilidade de cobertura em todo o 

mundo 
• Calúnia e difamação.

Representante do Grupo Hiscox em Portugal e Coverholder Lloyd’s
Innovarisk Lda – Av. Duque de Loulé, 106 - 7º e 8º, 1050-093 Lisboa 
T +351 215 918 370  E geral@innovarisk.pt   https://innovarisk.pt
NIF 510624138

A Innovarisk Lda., está inscrita na ASF como Agente de Seguros, Ramo Não Vida através do N.º 413390115, de 19/06/2013, dados 
passiveis de confirmar em http://www.asf.com.pt. A Innovarisk encontra-se devidamente autorizada a efetuar contratos de Seguros 
em nome do Segurador, procedendo à cobrança de prémios para posteriormente entregar à companhia.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Este é apenas um resumo breve não-exaustivo. Para mais informações, por favor contacte o seu corretor ou a Innovarisk 
para mais detalhes ou obter uma cotação, ou visite o website https://innovarisk.pt.

A INNOVARISK TAMBÉM SUBSCREVE

• Responsabilidade Civil Diretores e 
Administradores (Directors & Officers)

• Riscos Cibernéticos
• Patrimoniais para Empresas.


